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Retkeilyreittien 
kehittäminen käynnistyi
Hailuodossa on noussut viimeisten vuosien aikana, 
sekä paikallisten että matkailijoiden toimesta, tarve 
retkeilyreittien kunnostamiseen ja parantamiseen. 
Laaditun valtuustoaloitteen (2020) ja matkailijoi-
den jättämän asiakaspalautteen perusteella voidaan 
todeta, että toimivat ja hyvin merkityt retkeilyreitis-
töt ovat tärkeä osa saaren palvelutarjontaa. Vuonna 
2020 toiminut retkeilyreitistötyöryhmä on laatinut 
olemassa olevista reiteistä nykytilakuvauksen ja sen 
pohjalta kehittämisehdotuksen, jota viedään nyt 
eteenpäin.

Suunnitelman mukaisesti reitistöverkostoa supiste-
taan olemassa olevasta, jotta ylläpito mahdollistetaan 
tuleville vuosille ja reittien saavutettavuutta paranne-
taan keskittämällä reittejä keskeisiin lähtöpisteisiin. 
Vaellusreittien lisäksi osa reiteistä voidaan muuttaa 
monikäyttöreiteiksi ottamalla huomioon kasvavat 
pyöräilyharrastajamäärät. Tavoitteena on saada jul-
kista rahoitusta investointeihin sekä tuotteistami-
seen. Maanomistajasopimuksia aletaan käydä läpi, 
koska ne ovat vanhentuneet kehitettävien reittien 
osalta ja ovat ehtona rahoituksen myöntämiselle. 
Kehittäminen etenee vaihe vaiheelta ja osallistamalla 
useita toimijoita matkan varrella.

Hailuodon luonto on ainutlaatuinen ja herkkä. Saa-
rella on suuria luonnonsuojelualueita ja paljon pesi-
viä lintuja, mikä määrittelee raamit kaikelle kehit-
tämiselle. Hallitsematon kulku luonnossa uhkaa 
luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja häiritsee 
ajoittain myös paikallisten ja vapaa-ajan asukkaiden 
yksityisyyttä pihoilla ja yksityisteillä. Maastoon mer-
kityillä reiteillä ja sitä tukevalla ohjeistavalla viestin-
nällä voidaan rakentaa kokonaisuus, mikä vastaa yllä 
mainittuihin haasteisiin. Reitit lisäävät asukkaiden 
luontoliikuntamahdollisuuksia sekä tukevat elinkei-
notoimijoita tarjoamaan yhä kokonaisvaltaisempia 
elämyksiä saarella vieraileville. Reitit tuovat myös 
uusia liikentoimintamahdollisuuksia matkailun ohjel-
mapalveluihin ja välinevuokraukseen. Merkittyjen, 
laadukkaiden reittien olemassaololle on siis monia 
myönteisiä vaikutuksia.

Reitistöjen suunnitteluvaiheessa on kuultu niin kun-
talaisia, vapaa-ajan asukkaita kuin matkailijoitakin. 
Hailuodon retkeilyreittejä kehitetään tällä hetkellä 
tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Lisäksi 
keskusteluja käydään Oulun seudun kehittäjäorgani-
saatioihin, Metsänhoitoyhdistykseen, Metsäkeskuk-
seen, alueen yhdistyksiin ja seuroihin, pelastuslaitok-
seen ja valtakunnallisiin retkeilyreitistöjen kehittäjiin, 

jotta kehittäminen olisi mahdollisimman kokonais-
valtaista. Hailuoto kohteena houkuttelee jo nyt suuria 
määriä vierailijoita erityisesti kesäisin ja luontomat-
kailun suosion kasvaessa voidaan ennustaa näiden 
määrien entisestään kasvavan. Nyt voimme määri-
tellä kehittämistyön raamit vastuullisen matkailun 
periaatteiden mukaisesti ja hallita kestävästi matkai-
lun kasvua. Hailuoto on ainutlaatuinen kohde sekä 
kulttuuriperinnöltään että luontoarvoiltaan ja siksi 
vetovoimainen luontomatkailukohde.

Keskustelu- ja kuulemis-
tilaisuus retkeilyreittien 
kehittämisestä 
14.9. klo 17:00
Järjestämme avoimen keskustelu- ja kuulemistilai-
suuden 14.9. Hailuodon kunnantalolla (hybdiritoteu-
tus) retkeilyreittien kehittämisestä. Kaikki asiasta kiin-
nostuneet ovat tervetulleita, mutta toivomme etenkin 
reitin maanomistajia, tiekuntia ja muita asiaan liitok-
sissa olevia mukaan tapaamiseen. Ilmoittaudu tapah-
tumaan osoitteeseen saana.peurasaari@hailuoto.fi

Vastaa kyselyyn 
reittiluonnoksista
Käy vastaamassa reittisuunnittelun tueksi luotuun 
kyselyyn Hailuodon kunnan nettisivujen kautta tai 
suoraan osoitteessa: https://www.netigate.se/ra/s.
aspx?s=1004137X297506176X50861

Kysely on jaettu neljään osaan, jossa toivomme kuu-
levamme mielipiteitä 1. Maanomistajilta, 2. Tiekun-
nilta ja yksityisteiltä, 3. Reittien käyttäjilyä, 4. Yrityk-
siltä sekä yhdistyksiltä.

Kaikkiin reittiuran varrella oleviin maanomistajiin 
sekä tiekuntiin/yksityisteihin ollaan yhteydessä mah-
dollisimman pian maanomistajasopimusten laati-
misesta. Toivomme että asianomaiset ottavat myös 
meihin yhteyttä.

Yhteystiedot:

Reittisuunnittelu 
Jenny Janhunen 050 377 4405 
Saana Peurasaari 040 610 2842



Retkeilyreitit on nähtävillä kokonaisuudessaan ja 
ladattavina pdf-versioina Hailuodon kunnan nettisi-
vujen kautta.

Määräaikainen sopimus-
neuvottelijan tehtävä 
avoinna 

Alkaa heti 
Päättyy 30.9.2021

Etsimme määräaikaiseen tehtävään henkilöä autta-
maan reittikehitystyöryhmää maanomistajasopimus-
ten solmimisessa. Tehtävä sisältää sopimusten teon 
lisäksi tiimin kanssa tehtäviä yhteydenottoja reittiu-
rien varrella olevien maanomistajien sekä tiekuntien 
yhteyshenkilöihin. Tehtävä kestää 30.9.2021 saakka. 
Tehtävä alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä. Ota 
yhteyttä ja kysy lisää tehtävästä sekä palkkauksesta.

Yhteystiedot: 
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja 
aki.heiskanen@hailuoto.fi 
044 497 3502

 2       T I E D O T T E E T                  2 .9 .2021



2.9.2021 3T I E D O T T E E T

Sote-saari 
tiedottaa
Sotella on jäljellä reilu vuosi toiminta-aikaa kunnan 
omana toimintana, koska hyvinvointialuetta koske-
vat lait tulevat voimaan asteittain ja hyvinvointialue 
ottaa kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut hoitaakseen 
1.1.2023. Tällä tiedolla varustettuina meidän on teh-
tävä parasta mahdollista vaikuttamistyötä. Koko sosi-
aali- ja terveydenhuolto on historiansa suurimman 
muutoksen keskellä ja vaikuttamismahdollisuudet 
ovat kuntalaisilla erilaisten toimielinten ja kyselyihin 
vastaamisen kautta. Ollaan yhdessä aktiivisia!

Vanhus- ja vammaisneuvosto on tärkeä, 
kunnanhallituksen valitsema vaikuttamistoimielin. 
Koska Hailuodossa ei ole varsinaisten potilasjärjestöjen 
toimintaa, kootaan vanhus- ja vammaisneuvosto 
suoraan kuntalaisista. Asioiden hoito on aina 
yhteistyötä ja erityisesti tässä tehtävässä pääsee 
toimimaan monenlaisten asioiden ääressä; kausi 
alkaa, kun kunnanhallitus vahvistaa neuvoston jäsenet. 
Ilmoita kiinnostuksesi vanhus- ja vammaisneuvoston 
jäsenyyteen suoraan palvelualuesihteeri Anne 
Inkilälle puhelin 044 4973 522. 

Terveyspalveluiden asiakasraatiin pääsee taas! 
Terveyskeskuksen palveluita ja hoitoprosesseja 
kehitetään edelleen yhteistyössä palveluiden käyttäjien 
kanssa. Raati tulee seuraamaan palveluntuottajan 
(Pihlajalinnan) raportointia terveyskeskuksen 
toiminnasta, ottamaan kantaa ja tuomaan esiin 
käyttäjän näkemystä palveluista. Palaverit pidetään 
kunnantalolla noin parin kuukauden välein.  Ilmoita 
kiinnostuksesi vanhus- ja vammaisneuvoston 
jäsenyyteen suoraan palvelualuesihteeri Anne 
Inkilälle puhelin 044 4973 522. 

Terveyskeskus tiedottaa 
23.9. Hoitajan kiireetöntä vastaanottoa ei ole 
koulutuksen vuoksi, lääkärin vastaanotto normaalisti.

4.10. Hoitajan kiireetön vastaanotto loppuu klo 12, 
hoidon tarpeen arviointi puhelimitse klo 16 saakka. 
Hätätilanteessa soitto 112. 

Hailuodon kunnan 
koronarokotukset 
Hailuodon kunnan koronarokotukset ovat laajen-
tuneet koskemaan kaikkia yli 12-vuotiaita. Jokainen 
rokotuksen haluava voi varata ajan itselleen rokotuk-
siin numerosta 020 630 6060 (puheluun vastaa Pih-
lajalinna). Soitathan numeroon vain kerran ja annat 
puhelun soida loppuun saakka, sieltä soitetaan 
sinulle takaisin.

Toisen rokotteen osalta rokotusajan voi varata kun 
ensimmäisestä rokotteesta on kulunut 8 viikkoa. Hai-
luodossa on käytössä lisäerä Modernan rokotetta 
ja vain tätä on mahdollista saada aikaisettuna. Jos 
haluaa saman valmisteen rokotetta, jonka on saanut 
ensimmäisessä rokotuksessa, on odotettava 10 viik-
koa ensimmäisestä pistoksesta. Rokotusaika varataan 
numerosta 044 4973 543.
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Hailuodon kunnan voi-
massa olevat koronarajoi-
tukset ja suositukset
Hailuodon kunnan koronakoordinaatioryhmä 
kokoontui 12.8. tekemään linjauksia Hailuodossa 
voimassa olevista koronaviruksen leviämisen 
ehkäisemiseen tarkoitetuista toimista. Hailuoto on 
Pohjois-Pohjanmaan tavoin luokiteltu koronaviruksen 
kiihtymisvaiheessa olevaksi alueeksi ja näin ollen 
rajoituksia tiukennetaan. Hailuodossa toteutetaan 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin rajoituksia ja 
suosituksia.

Hailuodossa otetaan uudelleen käyttöön 
maskisuositus kunnan liikuntahallin ja kunnantalon 
kuntosaleilla sekä liikuntahallin pukuhuoneessa.

Maskisuositus on voimassa lisäksi kaikissa kunnan 
julkisissa sisätiloissa (yli 12-vuotiaille), joita ovat 
muun muassa Hailuodon kunnantalo, Hailuodon 
kirjasto, Hailuodon koulu ja päiväkoti, Palvelukoti 
Saarenkartano, Kotiseutumuseo Kniivilä ja 
terveyskeskus.

Voimassa olevat suosi-
tukset ja rajoitukset 12.8. 
alkaen 
Tapahtumat: 

• Tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään 
erityistä huomioita siihen, että osallistujilla 
on mahdollisuus riittävien turvavälien 
toteutumiseen.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

Joukkoliikenteessä

• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt 
matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen 
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua 
kodin ulkopuolella.

• Suomeen saapuvat matkustajat, kun he siirtyvät 
maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on 
karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin 
ulkopuolella.

• Peruskoulussa 6. luokasta lähtien sekä toisen 
asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja 
korkeakouluissa.

• Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa 
työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.

• Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä 
sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia 
henkilöitä.

• Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Etätyö: 

• Suositellaan työtehtävien salliessa etätyötä 
tai muita työjärjestelyitä, joilla vähennetään 
lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Ikääntyneet ja riskiryhmät: 

• Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat 
toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, 
joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin 
ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. 
Toimenpiteissä noudatetaan THL ohjeistusta.

• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja 
ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa 
suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää 
käsihygieniaa.

Ravitsemusliikkeet: 

• Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen 
mukaisesti
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Hammaslääkärit 
esittäytyvät 
Tervehdys luotolaiset!

Olen teidän uusi hammaslääkärinne Jyrki Mänty-
vaara. Kokemusta hammaslääkärin työstä minulla on 
yhteensä jo 28 vuotta. Olen toiminut yksityissekto-
rilla Oulussa, Salossa ja Lohjalla 18 vuotta ja julkisella 
puolella Lohjalla, Salossa ja Reisjärvellä 10 vuoden 
ajan. Olen tottunut hoitamaan kaikenikäisiä potilaita 
ja monenlaisia suunterveysongelmia. Aloitan Hai-
luodon terveysasemalla syyskuun alussa. Toimimme 
tiiminä lähes kaikille jo tutun Maija-suuhygienistin 
kanssa. Tervetuloa monipuoliseen hoitoomme! Pide-
tään yhdessä hampaat ja hymy kunnossa.

Hammaslääkäri Jyrki Mäntyvaara

Hailuodon kunta etsii 
Lämmintä tilaa noin 50 m2 käsityöharrastajien käyt-
töön, mm. mattojen kudonta.

Yhteydenotot syyskuun loppuun mennessä: kunnan-
sihteeri Maarit Alikoski, 040 6836 522, maarit.alikoski 
(at) hailuoto.fi

Hei!

Aloitin Hailuodon suuhygienistinä helmikuussa 2019 
ja lämpimän kesän jälkeen työt jatkuvat. Osalle kun-
talaisista olen jo vanha tuttu.

Olen työskennellyt yksityispuolella hammashoitajana 
ja suuhygienistinä Oulussa lähes 10 vuotta ennen 
Hailuotoon saapumista ja tein Oulun kaupungille 
suuhygienistin sijaisuuden.

Työskentelen Jyrkin kanssa maanantain, tiistain ja 
perjantain, ja keskiviikkoisin ja torstaisin pidän suu-
hygienistin vastaanottoa.

Nähdään vastaanotolla! 

Terveisin, 
Maija hammashoitolasta.

Suuhygienisti Maija Lönnholtz

Vuokraa asuntosi 
opettajalle
Mieluiten kaksio, mutta muutkin vaihtoehdot aivan 
mahdollisia. Varma vuokra, ja takuulla kunnollinen ja 
asunnostasi huolen pitävä asukas! 

SARI NIEMISALO 050-3491931.
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Vanhus- ja vammaisneuvosto 
tiedottaa
Tule mukaan  
Hailuodon uuden  
vanhus ja vammaisneu-
voston toimintaan
Hailuodon vanhus- ja vammaisneuvosto edistää 
monin tavoin ikääntyneiden, vanhusten ja vammais-
ten henkilöiden osallisuutta ja vaikuttamismahdol-
lisuuksia. Neuvostossa on tällä hetkellä yhdeksän 
jäsentä. Nyt toivotamme uusia jäseniä tervetulleeksi 
mukaamme, takaamaan tasavertaisen kehittämisen 
kunnassa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston käytännön toiminta 
perustuu toimintasääntöön ja toimintasuunnitel-
maan, jotka kunnanhallitus vahvistaa. Uusi, syyskau-
della 2021 toimintansa aloittava vanhus- ja vammais-
neuvosto päivittää toimintasäännön ja valmistelee  
toimintasuunnitelman. 

Tule mukaan neuvoston 
toimintaan! 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  
perusturvajohtaja Pia Piispanen, 044 4973 520,  
kunnansihteeri Maarit Alikoski, 040 6836 722 
tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi (at) hailuoto.fi

Kuntalaki (410/2015) § 27. Ikääntyneen väestön osal-
listumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistami-
seksi kunnanhallituksen on asetettava  vanhusneu-
vosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vai-
kuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitte-
luun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 
merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter-
veyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liik-
kumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen 
taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Kuntalaki (410/2015) § 28. Vammaisten henkilöiden 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmis-
tamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammais-
neuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omai-
sillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa 
riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava 
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammais-
neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa 
kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, val-
misteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen 
tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka 
heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
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Vapaa-aikatoimi tiedottaa 
Liikuntahallivuorot sekä 
kuntosalin villiavaimet 
varattavissa!
Haluatko varata perhevuoron omalle perheellesi syk-
sylle 2021 ja keväälle 2022?

Varauksen, jossa ilmenee vuoron vastuuhenki-
lö(t) yhteystietoineen, voi varata sähköpostilla  
petri.partala@hailuoto.fi. tai soittamalla 0444973566

Kunnan yleisten pelivuorojen vastuuhenkilöt: muis-
takaa merkitä kävijämäärä liikuntahallilla olevaan lis-
taan, että tiedämme vuoron olevan toiminnassa. Jos 
kävijöitä ei ole, vuoro lakkaa olemasta, sillä kysyntä 
liikuntahallivuoroista on kovaa. 

Kuntosalilla on luovuttu yksityisvuoroista syksyn 2021 
aikana. Ainoastaan seniori-, liikuntatoimi/seniorineu-
vola- ja koulu/nuorisovuorot pidetään myös jatkossa.

Sekä naisille että miehille on omat villiavainvuoronsa 
viikonloppuna.

Villiavaimia voi varata tai vanhoja avaimia aktivoida p. 
044 4973 566 tai petri.partala@hailuoto.fi.

Jos avain lakkaa toimimasta, ottakaa pikaisesti 
yhteyttä.

Liikuntahalli- ja kuntosalivuorot löytyvät www.
ha i luo to . f i /nuore t- j a -vapaa-a ika/ l i i kunta/
liikuntahalli-ja-kuntosalivuorot/

Kuntosali- ja 
liikuntahallimaksut
Kuntosalin ja liikuntahallin käytöstä peritään käyt-
tömaksu. Liikuntahallin voi myös vuokrata erilaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia varten.

Hinnat 1.1.2021 alkaen:

• Kuntosalin tilapäiskäyttö (villiavainvuoro): 

25,00 €/ kk, 90,00 € /6 kk, 140,00 € /12 kk

• Liikuntahallin toistuva käyttö:

oma liikuntahallivuoro, yksi tunti viikossa: 60,00 €/6 
kk, 85,00 €/vuosi

• Liikuntahallin tilapäiskäyttö:

25,00 € /t, 100,00 € /puolivrk, 125,00 € /vrk

Hailuodon kunnan yleiset 
liikuntasalivuorot
Ma klo 18.30-19.30 naisten sähly, klo 19.30-21.00 
lentopallo

Ti klo 18.30-20.00 miesten sähly

To klo 19.00-20.30 lentopallo, klo 20.30-22.00 
sulkapallo

La klo 16.30-17.30 naisten sähly, klo 17.30-19.00 
miesten sähly

Puuttuuko lajisi, onko ideoita uusiksi yleisiksi vuo-
roiksi? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan

Yhteinen aamulenkki jatkuu keskiviikkoisin klo 10.00. 
Lähtö vuoro viikoin joko kirkolta tai Saarenkartanon 
pihalta. Seuraa ilmoittelua mm. Rauhantervehdyk-
sestä ja senioriliikunta -Whatsupissa

Kerran kuukaudessa järjestetään vähän pitempi 
Luo(n)tolenkki, jonka päätteeksi on mukavaa rupatte-
lua kahvittelun tai makkaranpaiston lomassa. Ensim-
mäinen Luo(n)tolenkki järjestetään 

ke 8.9., lähtö kirkon pihalta klo 10.00. 

Myrskyllä ja kovalla pakkasella pysymme sisällä, muu-
ten liikumme säällä kuin säällä 

järj. SRK ja vapaa-aikatoimi

Senioriliikunnat
• Nivelten liikkuvuus ja lihasten venyttely -jumpat:-

torstaisin klo 8.30 miehet ja klo 9.30 naiset ( to 
2.9. alakaen)

• Yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoroja arkiaamupäi-
visin klo 9.30-12.00, rajoitus edelleen max. 5 hen-
kilöä. Myös yleisillä vuoroilla (esim. klo 6.00-9.00) 
voi käydä

• SenioriBoccia tiistaisin klo 16.00-17.30 
liikuntahallilla



8 2.9.2021T I E D O T T E E T

Pyöräsuunnistus
Pyöräsuunnistus on edelleen käynnissä. Kaikkien 
kortin / korttien pyöräilytapahtuman 1.6.- 30.9.2021 
aikana palauttaneiden kesken arvotaan pieniä 
palkintoja. 

Muista laittaa korttiin nimesi ja puhelinnumerosi, 
kortti toimii arpalipukkeena. Palautuslaatikko on kun-
nan postilaatikko Luotosalin nurkalla. 

Syksy tulee, oletko  
valmis näkymään –  
pyörällä liikenteessä                                                        
Pyöräily on ympärivuotinen, terveellinen, ympäris-
töystävällinen ja edullinen liikennemuoto. Pyöräi-
leminen sopii lähes kaiken ikäisille ja on liikkumis-
muotona helppoa, hauskaa ja kuntoakin kohottavaa. 
Turvallinen pyöräily liikenteessä vaatii pyöräilijältä 
tietoa liikennesäännöistä, taitoa hallita pyörä ja 
ajaa ennakoiden sekä fiksua asennetta liikenteen 
yhteispeliin.

Vinkkejä turvalliseen pyöräilyyn

Pyöräilijän on tärkeä tuntea liikennesäännöt ja hänellä 
on myös velvollisuus noudattaa niitä. https://www.lii-
kenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailijat

Liikenteen tarkkailu vaatii keskittymistä. Musiikin 
kuuntelu tai kännykän käyttö voivat viedä myös pyö-
räilijän tarkkaavaisuutta pois liikennetilanteesta. Häi-
ritsevän viestintävälineen käytön kielto koskee kaik-
kien ajoneuvojen kuljettajia, myös pyöräilijöitä.

Ennakoiva pyöräilijä huomioi muut tiellä liikkujat ja 
kertoo omista aikeistaan. Suuntamerkin näyttäminen 
käännyttäessä ja muiden varoittaminen äänimerkillä 
(esim. soittokellolla) tarvittaessa kuuluvat pyöräilijän 
velvollisuuksiin ja lisäävät liikkumisen turvallisuutta.

Reitin valinnalla voi lisätä pyöräilyn turvallisuutta ja 
mukavuutta. Huomio kannattaa kiinnittää erityisesti 
tien ylityksiin, sillä risteykset ovat usein pyöräilijöiden 
vaaranpaikkoja.

Pyöräilynopeus ja turvavälit muihin liikkujiin on sovi-
tettava liikennetilanteen ja ympäristön mukaan. Pyö-
räväylillä kulkee monen ikäisiä ja erilaisilla tiedoilla 
ja taidoilla omaavia liikkujia. Päiväkotien ja koulujen 
lähistöllä pitää ennakoida erityisesti, sillä lasten val-
miudet liikkua liikenteessä ovat vasta kehittymässä.

Polkupyörän varusteet

Hyvä pyörä on käyttäjälleen sopivan kokoinen eli se 
mahdollistaa mukavan ajoasennon ja kunnollisen 
pyörän hallinnan.

Polkupyörän pakolliset varusteet

• Ainakin yksi tehokas jarrulaite. Laatikkopyörissä, 
perävaunua vetävissä pyörissä ja pyörissä, joissa 
on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee olla kaksi 
erillistä jarrulaitetta.

• Valkoinen etuheijastin, punainen takaheijastin 
sekä valkoiset tai ruskeankeltaiset sivuheijastimet 
(tai heijastavat renkaat).

• Valot pimeän tai hämärän aikaan ajettaessa: val-
koinen tai vaaleankeltainen etuvalo ja punainen 
takavalo. Valot voivat olla myös pyöräilijään tai 
kypärään kiinnitettyjä.

• Äänimerkinantolaita, esimerkiksi soittokello.

Pimeällä näkyvyyttä edistää lisäksi pyöräilijän heijas-
tin ja heijastavat vaatteet tai heijastinliivi.

Lapsen kuljettaminen pyörällä

Lasta voi kuljettaa pyörällä, jos polkupyörässä on lasta 
varten sopiva istuin ja tarkoituksenmukaiset jalkojen 
suojukset. Jos lapsi ei jaksa vielä itse pyöräillä, hän 
voi matkustaa myös erillisessä pyörän peräkärryssä 
tai aikuisen pyörään kiinnitettävässä peräpyörässä. 
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Siikamarkkinoiden myyjähaku 
on alkanut
Hailuodon perinteisiä Siikamarkkinoita vietetään 
Marjaniemessä 9.–10.10.2021. Markkinoiden 
myyntipaikat ovat varattavissa 22.9. saakka. 
Markkinoille toivotaan erityisesti kalan, kalatuotteiden 
ja muiden lähiruokien myyjiä. Siikamarkkinoilla 
on perinteisesti ollut myynnissä myös käsitöitä. 
Markkinoille voi tulla myös markkinoimaan oman 
yrityksen tai yhteisön toimintaa.

Tänä vuonna tapahtumassa panostetaan erityisesti 
terveysturvallisen tapahtuman järjestämiseen ja 
kestäviin valintoihin. Seuraamme koko tapahtuman 
suunnittelun ajan päivittyviä aluerajoituksia ja 
ohjeita, sekä arvioimme tapahtuman riskejä. Jaamme 
ennakoivasti markkina-alueen erilaisiin osiin, joka 
mahdollistaa turvavälien pitämisen sekä myyjien että 
vierailijoiden keskuudessa.

Markkinaviikonlopun aikana nähdään tuttuun tapaan 
myös monipuolista ohjelmaa. Lauantain ohjelma 
järjestetään yhteystyössä Hailuodon musiikkipäivien 
kanssa ja sunnuntaina esiintyy Bättre Folkissakin 2021 
ihastuttanut Arppa. Lisäksi markkinoilla on ohjelmaa 
ja tekemistä myös perheen pienimmille.

Lisätietoja myyntipaikkahinnoista löytyy osoitteesta 
www.hailuoto.fi. 

Myyjäksi voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen 
siikamarkkinat@hailuoto.fi tai puhelimitse numeroon 
040 576 9800.

Koronatilanteesta johtuen kunnanvirastolla ollaan 
pääosin etätyössä. Tästä johtuen toivomme, että varaatte 
ajan kunnanvirastolle puhelimitse tai sähköpostitse. 
Jokaisella palvelualueella on kuitenkin vähintään yksi 
työntekijä lähityöpäivässä.

Haluatko mukaan kehittä-
mään Hailuotoa?
Kiinnostaako palvelumuotoilu sekä yhteisöjen ja 
kuntien kehittäminen? Oletko miettinyt, miten luovan 
alan, alue- tai yhteisökehittämisen osaamistasi 
voisi hyödyntää uudella tavalla? Tarjoamme 
työelämälähtöistä, maksutonta palvelumuotoilun ja 
yhteisökehittämisen täydennyskoulutusta  aidoissa 
kuntien kehittämiskohteissa nuorille Pohjois-
Pohjanmaan alueella. 

Tarjoamme kolmen kuukauden mittaisia Luovakunta-
osaamispajoja, joissa tartutaan konkreettisiin 
kehittämistoimiin Vaalan ja Hailuodon kunnissa. 
Toimintaa toteutetaan pääasiassa etänä, joten 
osallistujan ei tarvitse olla näistä kunnista. 
Kohderyhmänämme ovat ensisijaisesti nuoret (alle 
29 v.), vastavalmistuneet luovien alojen sekä yhteisö- 
ja aluekehittämisen osaajat. Myös näistä aloista 
tai kehittämistyöstä kiinnostuneet ja vanhemmat 
henkilöt ovat tervetulleita. Hankkeessa on mahdollista 
suorittaa myös työharjoittelu tai koulutussopimuksen 
opintoja.

Projektit lähtevät liikkeelle kuntalaisten kuulemisesta 
ja osallisuudesta ja päättyvät johonkin konkreettiseen 
lopputulokseen. Kehittämisen kohteena voi 
olla esimerkiksi tori tai vapaa-ajanviettopaikka, 
tapahtuma tai joku kunnan peruspalvelu. Projekteissa 
opitaan palvelumuotoilua, tuotteistamista ja yhteis- 
ja yhteisökehittämisen menetelmiä. Osallistujat myös 
löytävät mahdollisesti itselleen uusia työllistymisen 
paikkoja kuntakentältä ja saavat itselleen verkostoa. 

Osallistujat voivat siis olla mistä vain Pohjois-
Pohjanmaan alueelta, vaikka toiminnan kohdekunnat 
ovat Hailuoto ja Vaala. Yhteinen toiminta toteutetaan 
pääasiassa etänä ja mahdollisuuksien mukaan myös 
kohdekunnissa. 

Hailuodon kunta tiedottaa

9.-10.10.2021
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Oletko

- alle 29 v.

- luovien alojen, 

alue- tai yhteisökehittämisen osaaja

tai näistä aloista kiinnostunut

- asut Pohjois-Pohjanmaalla

- työtön työnhakija

- etsimässä jotain uutta?

Seuraava osaamispaja 16.11 - 24.2.

Hae mukaan!

 

Luovien alojen, alue- tai

yhteisökehittämisen osaaja!

Tule  

Luovakunta-osaamispajaan!

Luovakunta-osaamispajan sivu osallistujille

msl.fi/osallisuus/kom/osaamispaja/

Ilmoittautumislomakkeelle:

msl.fi/osallisuus/kom/luovakunta-ilmoittautuminen/

 

Lue lisää

Hanki työelämäkokemusta

 palvelumuotoilusta ja yhteisökehittämisestä.

Pääset hyödyntämään ja vahvistamaan osaamistasi

uudella tavalla, kuntakehittämisen kentällä, sekä

oppimaan uutta ja löytämään itsellesi uusia

työllistymisen mahdollisuuksia. 

Keva myönsi yhteensä 500 000 euroa työelämän 
kehittämisrahaa 21 kunta-alan ja kirkon hankkeelle, 
Hailuodon kunnalle myönnetty summa on 15 000 
€. Kehittämisrahan avulla organisaatiot pystyvät 
kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia työkyvyn 
tuen prosesseja.

Hailuodon kunnan hanke liittyy strategiamme 
”Yhdessä vastuullisesti” -toimintatapaan, joka ohjaa 
tekemistämme kunnan johtamisessa ja yhteistyössä. 
Strategiaan pohjautuen hankkeen tavoitteena on viedä 
käytäntöön yhteisöllisen johtamisen kulttuuri, jossa 
itsensä toteuttaminen, sosiaalinen vastuullisuus sekä 
arvostava vuorovaikutus toteutuu. Tavoitteenamme 
on työntekijöiden autonomian, aktiivisuuden ja 
vastuullisuuden kasvu sekä työkulttuurin muutos 
tasa-arvoiseksi. 

Hankkeessa jokainen voi tunnistaa omat vahvuutensa 
ja niiden kautta kehittyä ja kehittää omaa työtään ja 
työyhteisöään. Kun jokaisen vahvuudet ovat käytössä, 
sekä yksilön että yhteisön hyvinvointi on optimaalista.

Yhteisöllisen johtamisen työyhteisötaidot kehittyvät. 
Luodaan yhteinen käsitys siitä, mitä yhteisöosaamisen 
taitoja yhteisöllinen johtaminen ja työyhteisö tarvitsee 
toteutuakseen ja harjoitellaan niitä käytännössä. 
Henkilöstön itseohjautuvuus ja vastuunotto 
lisääntyvät, työyhteisö tulee kyvykkäämmäksi 
ratkaisemaan haasteita itse. Vahvistetaan ihmisiä 
sisältäpäin tunnistamalla jokaisen vahvuudet, 
tiimin vahvuudet ja kootaan vahvuuksia avoimesti. 
Muotoilemme työtä, toimintatapoja että yhteistyötä, 
joka paremmin vastaa olemassa olevia vahvuuksia 
ja saa laajemmin koko potentiaalin työyhteisön 
käyttöön. 

Hankkeeseen osallistuu koko sivistyksen ja teknisen 
toimen palvelualue, kunnantalon ja elinvoiman 
palvelualueiden henkilöstö sekä kunnan kaikki 
esihenkilöt ja johto. 

Hailuodon kunnalle 
myönnetty 
Kevan työelämän 
kehittämisrahaa
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Jahdin aloitus on 
Hailuodon syyskauden 
käynnistäjä
Annukka Loukola

Pääsen mukaan seuraamaan Hailuodon metsästys-
seuran puheenjohtaja Hannu Viitaluoman ja hänen 
seurueensa sorsastuksen aloitusta 20.8.2021. Hyp-
pään vanhan sinisen Ladan kyytiin, ja aloitan matkan 
kohti miesten majapaikkaa. Tie on erittäin vaikeakul-
kuinen, märkä ja mutainen, ja ymmärrän nopeasti, 
ettei omalla autollani olisi ollut tälle tielle mitään 
asiaa. Matkan aikana juttelemme Viitaluoman kanssa 
hänen omasta jahtihistoriastaan.

Päivä on juhlallinen, sillä Viitaluomalle tulee tänä 
vuonna 40 vuotta oman jahtitaipaleensa aloituksesta. 
Lisäksi mukana on perintökalleus, haulikko, joka on 
kulkenut suvussa 70-luvun puolivälistä saakka. Asetta 
on lainannut mm. suurlähettiläs Vladimir Stepanov.

Leiripaikalle päästessämme saan ensimmäisenä 
juoda nokipannukahvit. Odotteluaikaa on vielä jon-
kin verran, sillä jahdin saa aloittaa vasta kello 12, ja 
siitä pidetään tiukasti kiinni. Aseitakaan ei ladata 
liian aikaisin. Odotellessa miehet kertovat leiristään 
tarkemmin. 

Ensimmäisen kerran Viitaluoma on ollut tällä paikalla 
jahdin aloituksessa vuonna 2000. Maa-alue on silloin 
saatu perintönä. Laavu sekä katettu pöytä rakennet-
tiin myöhemmin, alkuun paikalla oli vain mahdolli-
suus ruokailla ja yöpyä taivasalla. Laavun seinästä 
löytyy paikan koordinaatit siltä varalta, että joku pai-
kalle eksynyt sattuu tarvitsemaan apua.

Valmistaudumme lähtöön, ja saan lainaksi maasto-
kuvioisen takin, sillä sellaista ei itseltäni löydy (vielä). 
Miehet laittavat varmuuden vuoksi taskut panoksia 
täyteen, vaikka paikalla ei viime vuosina juurikaan ole 
ampumaan päässyt. Koskaan ei kuitenkaan voi tietää. 
Lähdemme ylittämään laidunmaata. Maanomistajalta 
on kysytty lupa siihen, että saamme siellä olla. Maa 
on vetinen, mutta tällä kertaa pärjään onneksi ilman 
kahluusaappaita.

Saavumme sopivalle paikalle hieman ennen kellon-
lyömää. Miehet istuvat alas sopivin välimatkoin, kukin 
omalle kivelleen, ja alkaa hiljainen odotus. Kun kello 
lyö kaksitoista, aseet ladataan ja aletaan jännityksellä 
odottaa. Kauempaa alkaa jo kuulua aseiden pauketta, 
mutta meitä eivät sorsat vielä lähesty. Neljän linnun 
parven lentäessä lähemmäs yksi metsästäjä kohottaa 

aseensa, ja laukaisee pari kertaa. Linnut ovat kuiten-
kin liian kaukana, ja saalis jää saamatta.

Tunnin verran istuskeltuamme miehet toteavat het-
ken olevan huono, ja päätämme lähteä takaisin leiriin. 
Leirissä keitetään nuotiolla herkullinen makkarakeitto 
sekä päälle taas nokipannukahvit. Vaikka tällä kertaa 
emme toivottua tulosta saavuttaneet, elämys oli silti 
mahtava. En yhtään ihmettele, että Viitaluoman pojat 
ovat halunneet kulkea mukana jahdissa pienestä 
pitäen. Leirin jäädessä taakse totean, että tämä olisi 
hieno kokea vielä uudelleenkin. Hailuoto on täynnä 
elämyksiä!

Hailuodon riistanhoitoyhdistys ry hakee

Toiminnanohjaajaa osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Toiminnanohjaajan tehtävinä on mm:

-vastata yhdistyksen käytännön toiminnan järjestämistä

-johtaa yhdistyksen toimintaa riistanhoitoyhdistyksen hallituksen alaisena

-valmistella ja esitellä hallituksen käsiteltäviksi tulevat asiat

-huolehtia että yhdistykselle kuuluvat asiat tulevat käsitellyiksi

-panna toimeen hallituksen tekemät päätökset

-päättää osaltaan asioista, jotka eivät kuulu yleiselle kokoukselle tai hallituksella

- Ylläpitää yhdistyksen kotisivuja sekä omariista palvelua

Hakijan on oltava Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Toiminnanohjaajan

kuukausipalkka on 200€/kuukausi. ( netto)

Kirjalliset hakemukset 19.09.2021 klo.21.00 mennessä sähköpostitse

hailuoto@rhy.riista.fi otsikolla: Toiminnanohjaajan haku.

Lisätietoja:

Toiminnanohjaaja: Jani-Pekka Sirviö 0449766771

(Jätä soittopyyntö vastaajaan, jos puheluunne ei vastata.)

Puheenjohtaja: Timo Tero 0405679639 (klo.16.00 - 20.00
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Marjaniemessä 9.–10.10.2021

Tervetuloa myyjäksi!

Kysy lisää ja varaa paikkasi 22.9. mennessä:
puh. 040 576 9800, siikamarkkinat@hailuoto.fi

www.hailuoto.fi

Myyntipaikkahinnasto hailuotolaisille
Myyntipaikkahinnat     yksi päivä (la tai su)  kaksi päivää (la-su)

Oma myyntipöytä tai -teltta    20 €    30 €    

Pöytä yhteisteltassa (1,5 m leveä tila)   20 €    30 €  

Kaksi pöytää yhteisteltassa (3 m leveä tila)   30 €    40 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Siikamarkkinoita vietetään Hailuodon Marjaniemessä välivuoden jälkeen lokakuun toisena 
viikonloppuna. Tänä vuonna tapahtumassa panostetaan terveysturvalliseen tapahtuman 
järjestämiseen, kestävään tuotetarjontaan ja monipuoliseen ohjelmaan. Erityisesti toivomme mukaan 
kalan, kalatuotteiden, lähiruoan sekä käsitöiden myyjiä, mutta myös muut mielenkiintoiset tuotteet 
ovat tervetulleita. Paikalle voi tulla myös markkinoimaan oman yrityksen tai yhteisön toimintaa. 
Myyjähaku päättyy 22.9.
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          Syksyn 2021 Tapahtumat 

 
       Jos korona ei estä 
       

Pvm Klo Tapahtuma 
14.9. 12 Syksyn kerhot alkavat seurakuntasalissa. 
28.9. 12 Ruokailu yhdistyksen jäsenille seurakuntasalissa. 

Ilmoittaudu 22.9.2021 mennessä puh 040 8275711. 
Arvontaa. 

12.10. 12 Kerho seurakuntasalissa. 
26.10. 12 Kerho seurakuntasalissa.  Bingoa. 
9.11. 12 Syyskokous seurakuntasalissa. 
23.11. 12 Kerho seurakuntasalissa.  Arvontaa. 
7.11. 12 Jouluruokailu. 
   
  Vuosi 2022 
18.1.22 12 Kevään kerhot alkavat. 
   
  Boccia tiistaisin klo 16-17.30 
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Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, jo-
hon voi tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittele-
maan ja tapaamaan muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna 
ikärajattomasti kaikille omaistaan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista 
omaishoitajuutta ei tarvita, ja tervetulleita ovat myös he, jotka vasta pohtivat 
omaishoitajaksi ryhtymistä tai ovat pestistään jo luopuneet. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ommaiskahvila on matalan kynnyksen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, johon voi 
tulla hakemaan tietoa, keskustelemaan, virkistäytymään, kahvittelemaan ja tapaamaan 
muita omaishoitajia. Ommaiskahvilan ovet ovat avoinna ikärajattomasti kaikille omais-
taan hoitaville ja heidän läheisilleen. Virallista omaishoitajuutta ei tarvita ja tervetulleita 

ovat myös entiset omaishoitajat sekä he, jotka vasta pohtivat omaishoitajaksi ryhtymistä 
kuin myös omaishoidettavat.  

Aiheena mielen hyvinvointi 
 

maanantaina 6.9. klo 1o.00–11.30  
Kunnanviraston Luototuvassa, Luovontie 176. 
Etsitään yhdessä voimaantumisen keinoja omaishoitajan 
ja läheisen arkeen. Aiheeseen johdattavat Oulun seudun 

omaishoitajat ry:n vastaava omaistoiminnan ohjaaja Minna 
Hernberg ja omaishoidon ohjaaja Heini Kemola.  

 
 

Lämpimästi tervetuloa omaishoitajat, läheiset  
sekä entiset omaishoitajat sekä  

kaikki asiasta kiinnostuneet! 
 

Lisätietoja: Minna Hernberg, 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi  
www.oulunseudunomaishoitajat.fi 

 

       Hailuodon ommaiskahvila 
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Kansalaisopiston syksy 2021! 
Tervetuloa harrastamaan!
Syksy on koittanut ja uusi kansalaisopiston kausi 
alkaa sen myötä. Suositut liikunnan, hyvinvoinnin 
ja musiikin kurssit jatkavat ripauksella uutta! Voit 
yhdistellä mukavasti samalle illalle vaikkapa kunto-
salitreenin ja joogan tai  jumpan ja venyttelytunnin. 
Saamme mukaan ohjelmaan myös mm.  kuvataidetta, 
valokuvausta sekä muutaman vuoden tauon jälkeen 
englannin kieltä. Ilmoittaudu mukaan! Huomaathan, 
että vapaita paikkoja voit kysyä vielä puhelimitse 
ilmoittautumisajan päätyttyäkin .

Seuraa kansalaisopiston ilmoittelua myös Faceboo-
kissa. Ollaan yhteydessä: kansalaisopisto@hailuoto.fi 
tai 044 7861607.

Ilmoittautuminen ja 
peruutusehdot
Kursseille ilmoittaudutaan Hellewi-palvelun kautta. 
Sieltä löytyvät myös täydelliset kurssikuvaukset. 
Linkki palveluun löytyy osoitteesta: www.hailuoto.fi/
nuoret-ja-vapaa-aika/kansalaisopisto/ 

Kurssilasku tulee kurssin käynnistymisen jälkeen 
Hailuodon kunnasta. Voit siten jättää huomioimatta 
maksamiseen liittyvät automaattiset viestit ilmoittau-
tumisen yhteydessä. 

Kurssille ilmoittautumisen voi perua 7 päivää ennen 
kurssin alkua maksuttomasti. Tämän jälkeen tapah-
tuneiden peruutusten osalta laskutetaan koko kurs-
sihinta. Perumisen voi tehdä sähköpostitse kansa-
laisopisto@hailuoto.fi tai maanantaisin klo 15 – 18 
puhelimitse puh 044 786 607. Perumisia ei oteta 
vastaan esimerkiksi tekstiviestillä, puheviestillä tai 
muulla tavalla. Sähköpostilla tehtyyn perumiseen 
lähetetään aina vastaanottokuittaus.

Huolehditaan toisistamme!
Kursseillamme seurataan ja noudatetaan tarkasti 
vallitsevia ohjeistuksia turvallisuuden ja terveyden 
takaamiseksi. Huolehdithan sinäkin! 

MUSIIKKI

MUSIIKKILEIKKIKOULU ALLE 3-VUOTIAAT, VANHEM-
PI-LAPSI -RYHMÄ, Ke 17.15–17.45 
HAILUODON KOULU, 1.9.–24.11.2021 
Opettaja: Mari Liukkonen  
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle 3-vuotiaille 
(2018-2021 syntyneille) lapsille ja heidän vanhemmil-
leen. Lapsen mukana muskarissa voi olla myös muu 
aikuinen kuin oma vanhempi, esim. isovanhempi, 
joka osallistuu kaikkeen toimintaan yhdessä lapsen 
kanssa. Toiminta sisältää laulua, loruilua, rytmisoitin-
ten soittoa, musiikkiliikuntaa, musiikin kuuntelua ja 
musiikin peruskäsitteisiin tutustumista leikin kautta. 
Kurssimaksu 13 € laskutetaan.

MUSIIKKILEIKKIKOULU 3 - 6-VUOTIAAT, Ke 17.45–
18.30 
HAILUODON KOULU, 1.9.–24.11.2021 
Opettaja: Mari Liukkonen  
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu 3 - 6-vuotiaille 
(v. 2015-2018 syntyneille). Toiminta sisältää laulua, 
loruilua, rytmisoitinten soittoa, musiikkiliikuntaa, 
musiikin kuuntelua ja musiikin peruskäsitteisiin sekä 
musiikinteorian alkeisiin tutustumista leikin kautta. 
Kurssimaksu 20 € laskutetaan.

VIULU JA KANNEL, Ke 15.00–17.00, Ke 18.30–19.30 
HAILUODON KOULU, 1.9.–13.10.2021 
Opettaja: Mari Liukkonen  
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.

Tervetuloa soittamaan! Kurssilla saa viisikielisen kan-
teleen tai viulun soiton opetusta yksilöopetuksena. 
Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valit-
semansa instrumentti. Soitonopetus on mahdollista 
lapsille n. 5-vuotiaasta eteenpäin sekä aikuisille. Soi-
tonopetuksen kurssimaksuun sisältyy seitsemän (7) 
30 minuutin mittaista oppituntia. Opetus on viikoit-
tain. Lasten tunnit pyritään järjestämään heti luku-
kauden alussa. Henkilökohtainen oppituntiaika sovi-
taan suoraan opettajan kanssa puh. Mari 040 7430 
381. Kurssimaksu 61 € laskutetaan.
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PIANO, KITARA, UKULELE, MANDOLIINI, BANJO, 
CAJON  JA BÄNDISOITTIMET, Pe 13.30–17.45 
HAILUODON KOULU, 3.9.–15.10.2021 
Opettaja: Esa Jokiranta 
Ilmoittautuminen päättyy 18.8.

Tule soittamaan! Kurssilla saat soiton opetusta yksi-
löopetuksena, ystävän kanssa pareittain tai pienenä 
ryhmänä. Instrumenttivaihtoehdot ovat piano (klas-
sinen tai vapaasäestys), kitara (klassinen tai vapaa-
säestys), ukule, banjo, cajon ja mandoliini sekä bän-
disoittimet (sähkökitara, sähköbasso, koskettimet, 
rummut). Soitonopetuksen kurssimaksuun sisältyy 
seitsemän (7) 30 minuutin mittaista oppituntia. Ope-
tus on viikoittain. Lasten tunnit pyritään järjestämään 
heti lukukauden alussa. Henkilökohtainen oppitunti-
aika sovitaan suoraan opettajan kanssa puh. Esa 0400 
617162. Kurssimaksu 61 € laskutetaan.

LIIKUNTA, HYVINVOINTI 

PILATES alkeiskurssi, Ma 19.00–20.00 
HAILUODON KOULU, 6.9.–6.12.2021 
Opettaja: Aki Heiskanen 
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.

Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka koostuu 
harjoituksista, joissa kehoa sekä vahvistetaan että 
venytetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, 
joka keskittyy harjoittamaan myös mieltä. Mielen 
avulla pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. 
Liikkeet pyritään tekemään hitaasti, pehmeästi ja 
sulavasti. Tällä kurssilla aloitetaan perusteista, joten 
voit tulla mukaan ilman aiempaa kokemusta. Kurssille 
voivat osallistua myös aiemmin pilatesta harjoitelleet, 
koska kaikki liikkeet voidaan varioida kunkin osaami-
sen ja kehittymisen mukaan. Tervetuloa pilateksen 
maailmaan, joka tarjoaa kehittymisen haasteita niin 
pitkälle kuin haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan 
kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, 
huopa tms.) Kurssimaksu 27 € laskutetaan.

PILATES jatkokurssi, Ma 18.00–19.00 
HAILUODON KOULU, 6.9.–6.12.2021 
Opettaja: Aki Heiskanen 
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.

Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka koostuu har-
joituksista, joissa kehoa sekä vahvistetaan että veny-
tetään. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka 
keskittyy harjoittamaan myös mieltä. Mielen avulla 

pystytään puolestaan harjoittamaan kehoa. Liikkeet 
pyritään tekemään hitaasti, pehmeästi ja sulavasti. 
Pilateksen jatkokurssille voivat hakeutua henkilöt, 
jotka hallitsevat pilateksen mattosarjan perusasen-
not ja pilateksen pääperiaatteet. Jatkokurssilla vah-
vistamme pilateksen perusasioita, mutta etenemme 
systemaattisesti pilates-liikkeiden jatkumoihin ja vaa-
tivimpiin liikkeisiin. Tervetuloa pilateksen maailmaan, 
joka tarjoaa kehittymisen haasteita niin pitkälle kuin 
haluat harrastuksessasi edetä. Mukaan kiristämät-
tömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) 
Kurssimaksu 27 € laskutetaan.

JOOGA I, Ke 17.00–18.15 
HAILUODON KOULU, 8.9.–1.12.2021 
Opettaja: Juha Sarviaho 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.

Teemme monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta 
ja virtaavia sarjoja. Huomioimme hengityksen sekä 
tietoisen rentoutumisen itseä kuunnellen. Kurssi 
sopii kaikille! Ota mukaasi kiristämättömät vaatteet 
ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä 
vaatetta rentoutumisen ajaksi. Kurssimaksu 31 € 
laskutetaan.

JOOGA II, Ke 18.30–19.45 
HAILUODON KOULU, 8.9.–1.12.2021 
Opettaja: Juha Sarviaho 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.

Teemme monipuolisesti lujan lempeää harjoitusta 
ja virtaavia sarjoja. Huomioimme hengityksen sekä 
tietoisen rentoutumisen itseä kuunnellen. Kurssi 
sopii kaikille! Ota mukaasi kiristämättömät vaatteet 
ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä 
vaatetta rentoutumisen ajaksi. Kurssimaksu 31 € 
laskutetaan.

OHJATTU KUNTOSALITREENI KAIKENIKÄISILLE, Ke 
17.15–18.15 
HAILUODON LIIKUNTASALI, 8.9.–17.11.2021 
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.

Kurssin tavoitteena on oppia oikeaoppinen kunto-
salilaitteiden ja vapaiden painojen käyttö sekä liik-
keiden suoritustekniikat. Tunnin aluksi teemme läm-
mittelyä ja tekniikkaharjoitteita, lopuksi kuntopiiri 
opituilla tekniikoilla ja loppuverryttely. Kurssimaksu 
22 € laskutetaan. Hox! Tältä tunnilta ehdit hyvin myös 
Joogaan!
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TRE- harjoittelu, La 11.30–14.15 
HAILUODON LIIKUNTASALI, 6.11.2021 
Opettaja: Reetta Hagberg 
Ilmoittautuminen päättyy 28.10.

Kiristääkö hermoja? Entä lihaksia? Haluaisitko 
oppia uuden vaivattoman tavan rentoutua ja huol-
taa kehoa? Lämpimästi tervetuloa tälle lyhytkurs-
sille oppimaan TRE®-itsehoitomenetelmän käyttö! 
TRE®:n (Tension, stress & trauma releasing exercises) 
avulla opit itse aktivoimaan kehosi luontaisen tavan 
säädellä stressiä ja jännitystä sisäsyntyisen liikkeen 
kautta. TRE®-harjoittelu on yksinkertaista ja sen on 
koettu mm. rauhoittavan mieltä, rentouttavan kehoa, 
parantavan unen laatua sekä vähentävän stressin tun-
netta. Tällä kurssilla opit tapoja käynnistää ja säädellä 
harjoitetta omien tuntemustesi mukaan sekä saat tie-
toa teoriasta TRE®:n taustalla. TRE® sopii sinulle, jos 
olet perusterve ja pystyt kevyeen liikuntaan. Mene-
telmää voidaan soveltaa myös liikuntarajoitteisille, 
mutta otathan siinä tapauksessa etukäteen yhteyttä 
ohjaajaan. Lisätietoa menetelmästä: www.trefinland.fi 
Mukaasi tarvitset joustavat vaatteet, alustan, juoma-
pullon sekä viltin tai jotain muuta lämmintä. Kurssi-
maksu 10 € laskutetaan.

BODYJUMPPA & KAHVAKUULA, To 17.00–18.00 
HAILUODON LIIKUNTASALI, 9.9.–9.12.2021 
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.

Tällä tunnilla teemme lihaskuntoliikkeitä kahvakuu-
lalla ja kehonpainolla. Treenaamme kehoa moni-
puolisesti ja hyvällä fiiliksellä, jokaiselle sopivat lii-
kevariaatiot löytäen! Joka toinen kerta jumpataan 
oman kehon painolla ja joka toinen kerta kaverina 
on kahvakuula. Tunti kehittää sekä lihasvoimaa että 
aerobista kuntoa. Ota jumppamatto ja juomapullo 
mukaan (+kahvakuula joka toiselle tunnille)! Kurssi-
maksu 26 € laskutetaan. Hox! Tältä tunnilta on hyvä 
jatkaa Venyttelijän flow-tunnille!

VENYTTELIJÄN FLOW, To 18.00–19.00 
HAILUODON LIIKUNTASALI, 9.9.–2.12.2021 
Opettaja: Emmi-Maria Hämäläinen 
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.

Teemme virtaavia kehonhuolto- ja venyttelyliike-
sarjoja, nivelten liikeratoja palauttaen, tasapainoa 
parantaen ja lihaskireyksiä löysäillen. Venyttelytunti 
vetreyttää kehoa ja parantaa lihasten aineenvaihdun-
taa. Osan liikesarjoista teemme seisten, osan matolla 

venytellen. Pukeudu riittävän lämpimästi ja ota oma 
jumppamatto mukaan! Kurssimaksu 26 € laskutetaan. 
Hox! Tämä tunti sopii mainiosti Bodyjumppa & Kah-
vakuula-tunnin päätteeksi!

KÄDENTAIDOT 
RAKU-KERAMIIKKAPAJA, Ti 18.00–20.00, La 9.00–
17.00 
HAILUODON KOULUKESKUS, 31.8.–18.9.2021 
Opettaja: Raija Vainionpää 
Ilmoittautuminen päättyy 17.8.

Tule tutustumaan japanilaiseen raku-polttotekniik-
kaan! Raku-keramiikan teko on aina yllätyksellistä. 
Esineet poltetaan ulkoa kaasu-uunissa ja sen jälkeen 
savustetaan. Materiaalit maksetaan opettajalle käy-
tön mukaan. Kokoontumiset 31.8., ja 7.9. klo 18 – 20. 
ja 18.9. klo 9 – 17 keramiikan poltto. Kurssimaksu 
(sisältää poltot) 26 € laskutetaan.

HUOVUTTAEN KAUNISTA, La 10.00–16.30 
HAILUODON KOULU, 4.9.2021 
Päivi Kiviniemi-Kaikkonen 
Ilmoittautuminen päättyy 22.8.

Oletko jo hullaantunut huovuttamisesta? Tule huo-
vuttamaan pieniä töitä, kuten koristekukkia ja käsi-
koruja, kynsikkäitä, lapasia...Tuo villat tullessasi. Saat 
tarkemman infon villojen tilauksesta jne. ennen kurs-
sin alkua. Ideoita ja malleja saat opettajalta. Kurssi-
maksu 12€ laskutetaan.

MAKRAMEE, Su 10.00–15.15, La 10.00–15.15 
HAILUODON KOULU, 9.–10.10.2021 
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen 
Ilmoittautuminen päättyy 26.9.

Sisusta kotisi trendikkäällä makrameella. Kurssilla opit 
tekemään seinätekstiilin, tunnelmallisen lyhdyn lasi-
purkin ympärille, kukka-amppelin tai vaikkapa koruja 
huippusuositulla makramee-tekniikalla. Tule kurssille 
ja opi alkeet. Jos osaat jo taidon, tule oppimaan uusia 
solmuja tai hakemaan ideoita. Makrameeta on hyvä 
solmia esim. Pauliina punosnarusta tai kierretystä 
moppilangasta. Halutessasi ota oma luonnonkeppi 
mukaan tai jokin muu keppi. Koruihin ohuempaa 
lankaa. Tarkempi tarvikelista lähetetään osallistujille 
lähempänä kurssin ajankohtaa. Katso valmiita makre-
mee-töitä täältä: https://peda.net/vuolle/opisto/kk/
aikuiset/tjt/ompelu/makramee-kurssit.  Kurssimaksu 
20 € laskutetaan.
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JOULUINEN KÄDENTAITOPAJA, La 10.00–13.30 
Hailuodon koulu, 11.12.2021 
Opettaja: Päivi Kiviniemi-Kaikkonen 
Ilmoittautuminen päättyy 29.11.

Fiilistele joulua, tee koristeita tai viime hetken lahjoja 
itsellesi ja läheisillesi. Tunnelmallisessa kädentaitopa-
jassa askartelemme ihania lampaanvillaisia tonttuja 
ja merinovilla-enkeleitä sekä tervanaru-saunatont-
tuja. Osallistuminen on helppoa, askartelumateriaali 
sisältyy kurssihintaan. Muusta tarvittavasta materiaa-
lista tulee info lähempänä kurssiajankohtaa. Kurssi-
maksu 18€ laskutetaan. Tervetuloa mukaan!

TAIDEAINEET
 
PIIRUSTUS- JA MAALAUSKURSSI, La 10.00–16.15, Pe 
17.15–20.30 
HAILUODON KOULU, 10.9.–2.10.2021 
Opettaja: Päivi Pussila 
Ilmoittautuminen päättyy 30.8.

Tervetuloa piirustuksen ja maalauksen viikonloppui-
hin! Ensimmäisenä viikonloppuna keskitymme pii-
rustukseen. Piirrämme esineistä tai asioista koottua 
asetelmaa. Toisena viikonloppuna se maalataan. Tar-
vittavista materiaaleista tulee tarkempi info ilmoit-
tautuneille lähempänä kurssin alkua. Kokoonnumme 
kahtena viikonloppuna: 10.-11.9. ja 1.-2.10. Kurssi-
maksu 37€, opintosetelihinta 27€. Opintosetelialen-
nukseen ovat oikeutettuja työttömät, eläkeläiset ja 63 
-vuotta täyttäneet. Kurssimaksu laskutetaan.

ILMAISUVOIMAINEN VALOKUVAUS, La 10.00–15.15, 
Pe 17.00–20.15 
HAILUODON KOULU, 5.–27.11.2021 
Opettaja: Aino Väänänen 
Ilmoittautuminen päättyy 28.10.

Tässä luovassa työpajassa kokeilemme rohkeasti 
valokuvauksen eri tekniikoita kuvausharjoituksia 
hyödyntämällä tavoitteena kehittää omaa kuvakiel-
tämme. Katsomme valokuvia ja teemme analyyseja. 
Opimme, miten voimme itse hyödyntää kuvien tek-
niikoita omassa valokuvauksessamme. Tutustumme 
eri kuvaustyyleihin käyttäen apuna mm. valaistusta, 
syvyysepäterävyyttä ja liikettä. Löydämme inspiraa-
tiota lähiympäristöstä ja luonnon tekstuureista. Kurssi 
sopii aloittelijoille ja valokuvausta jo harrastaneille. 
Käymme kurssin aluksi läpi valokuvauksen perus-
teet, jotta opimme tunnistamaan kameran raken-

teesta ja toiminnasta omaa ilmaisua tukevat valin-
nat. Oma kamera välttämätön. Kokoonnumme 5.11., 
12.11., 20.11. ja 27.11. Kurssimaksu 31 €. Kurssimaksu 
laskutetaan.

KIELET

ENGLANNIN AKTIVOINTI (A1-B1), Ti 17.30–19.00 
HAILUODON KOULU, 14.9.–30.11.2021 
Opettaja: Jaana Pesu 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.

Tule mukaan freesaamaan englannin kieltäsi moni-
puolisesti. Kurssilla notkistamme sanavarastoa ja 
peruspuhekieltä erilaisten harjoitusten, paritöiden 
ja pelien avulla. Mukaan mahtuu sekä kielioppia että 
käytännön sanontoja ja arkipäivän puhekielen vah-
vistamista. Opiskelemme rennossa ilmapiirissä kurs-
silaisten toiveiden ja tavoitteiden pohjalta. Opettaja 
kokoaa opetusmateriaalin. Kurssimaksu 39 €, opin-
tosetelihinta 29 € (työttömät, eläkeläiset ja yli 63 v.).
Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun. Kurssimaksu 
laskutetaan.
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Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 

8.30-9.15 
Safkasankarit 
aamupalakerho 
0-2lk (4H) 
 

   8.30-9.15 
Puuhakerho 1-2 lk 
(Kaarina) 
 

Liikuntahetki 
yläkoulu  

Liikuntahetki 1-2-
luokkalaiset  

Liikuntahetki 3-
4-luokkalaiset 

Liikuntahetki 5-6-
luokkalaiset 

 

13.30-14.30 
Koodikerho/Elokuva-
kerho 2-6 lk (Katja) 
 

12.30-13.30 
Askartelukerho 1 lk 
(Kaarina) 
 
13.30-15.30 
Puutyökerho 3-9 lk 
(Pertti) 
 

13.30-14.30 
Shakki- 
/lautapelikerho 
1-5 lk (Juho) 
 
14.30-16.00 
Valokuvauskerho 
(Vesa 
Vainionpää) 

13-14 
Sirkuskerho 0-2lk 
(4H) 
 
13.30-14.30 
Luontoliikuntakerho 
3-6 lk (Mari) 
 

 

14.30-15.30 
Liikuntakerho 5-9 lk 
(Artur) 
 
15.30-17.00 
Kädentaidot: 
Kepparikerho 
alakoulu (4H) 
 
15.30-17.00 
Lautapelikerho 6-9 lk 
(Annukka)  
 
15.30-17.00 
Moponrassauskerho 
7-9 lk (Pertti) 
 

16.00-17.30 
Näytelmäkerho 
alakoulu (4H) 
 
15.00-16.30 
Erätaitokerho 
(Hannu Viitaluoma) 

15.15-16.00  
Temppukerho 
(Emmi) 
 
16-17.30 
Liikkasalivuoro 
kaikenikäisille 
(4H) 
 

14-15.30  
Sirkuskerho 3-6lk 
(4H) 
 
15.15-16.45  
Safkasankarit 
yläkoulu (4H) 
 
15.15-16.00 
Kuntosalikerho tytöt 
(Emmi) 
16.15-17.00 
Kuntosalikerho pojat 
(Emmi) 

14.30-15.30 
Editointi-
/videokerho 
(Artur) 
 
 

  18-19 Pokémon 
Go -kerho 
(Annukka) 

  

 

 

Hailuodon koulun alustava kerholukujärjestys lukuvuodelle 2021-2022 

 

Koulun kerhot alkavat jälleen! 
Tänäkin lukuvuonna kerhotarjontaa koululaisille on 
monipuolisesti niin koulun kuin 4H:nkin tarjoamana! Alla 
olevasta alustavasta lukujärjestyksestä näet, millaisia 
harrastuksia ja mihin aikaan on tarjolla. Sama lukujärjestys 
löytyy myös osoitteesta hailuoto.fi.
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Koronatilanteesta johtuen kunnanvirastolla ollaan 
pääosin etätyössä. Tästä johtuen toivomme, että 
varaatte ajan kunnanvirastolle puhelimitse tai 
sähköpostitse. Jokaisella palvelualueella on kuitenkin 
vähintään yksi työntekijä lähityöpäivässä.

Hailuodon terveyskeskus
Terveyskeskus toimii ajanvarauksella. Hätätilanteessa 
soitto AINA 112

Ajanvaraus Hailuodon terveyskeskukseen nume-
rosta 020 630 6060 arkisin kello 8-16.  
Puheluusi vastaa Pihlajalinna.

Kello 16-08 ota yhteys maksuttomaan valtakun-
nalliseen päivystysapu neuvontanumeroon 116117 
(numero korvaa 4.1.2021 alkaen Oulun seudun 
yhteispäivystykseen neuvontanumeron 08 315 2655.) 

Fysioterapian soittoaika maanantaisin klo. 7:30-8:15  
044 4973 546

Hammashoitola puhelinnumero 044 4973 545 
ma-ke klo. 8:00-16:00 
to-pe klo. 8:00-14:30

Hammashoitolan päivystysajanvaraus mielellään 
aamusta

Poikkeusolojen 
neuvontanumerot:
Hailuodon henkisen tuen päivystävä puhelin  
044 4973 507. Joka päivä kello 15-19. Puheluusi vas-
taa vapaaehtoinen. 

Hailuodon kunnan yleisneuvonnan  
päivystysnumero 044 4973 500 (arkisin 8-16)

Hailuodon kunnan tärkeät 
numerot

Muut tärkeät numerot
Palvelukoti Saarenkartano (hoitajat) 044 4973 550 

Ikääntyneiden palvelut Rauni Koppelo 044 4973 553

Hailuodon koulu 044 4973 506

Päiväkoti Onnensaari 044 4973 531

Eskari 040 4879 967

Kirjasto / kirjastonhoitaja 044 4973 565

Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervahauta 044 4973 521 

Perhetyöntekijä Ulla Sauvola 044 4973 573

Vapaa-aikasihteeri Petri Partala 044 4973 566

Kiinteistöpäällikkö Sami Kauppila 040 6835 750

Palvelualuesihteerit: 
Nella Nikkilä, Elinvoimainen saari 040 683 7864 
Kirsi Nurmi, Oppiva saari 044 4973 506 
Anne Inkilä, Sote-saari 044 4973 522

Kunnanvirasto 044 4973 500 
Toimistotyöntekijä Tiina Nurro 040 6837 506

Kunnanjohto: 
Aki Heiskanen, kunnanjohtaja 044 4973 502 
Maarit Alikoski, kunnansihteeri 040 6836 522 
Pia Piispanen, perusturvajohtaja 044 4973 520 
Markku Maikkola, tekninen johtaja 044 4973 510 
Kaija Sipilä, sivistysjohtaja 044 4973 560

Hailuodon vesihuolto 
Häiriö-, vika ja muut ongelmatilanteet:  
0400 683 105


